Verslag vergadering wijknetwerk Batau-Noord van 6 maart 2012
Aanwezig: Heleen Buwalda, Marijke van Vliet, Carol Brettschneider, Jan van de Biezen, Hans
Schenk, Jos Eras, Kees Koot, Marianne Sleyffers, Roel Reijenga, René Hansen (voorzitter), Corrie v/d
Wurff, Mila Flos, Carel van Dijk, Renée Blom (CDA), Geert Eyk, Marleen Manders (wijkmanager),
Micha Giltay (gemeente), Corry Nauta (gemeente), Wietse Hamming (wijkagent), Jenneke Wensink
(verslag)
Afwezig met bericht: Hedy Verwey, Wouter Kolff (wijkwethouder)
1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Bij punt 6 van de agenda wordt het concept-jaarverslag toegevoegd.

2.

Nieuws van de gemeente
Er zijn medewerkers van intranet uitgenodigd voor de vergadering maar zij zijn niet aanwezig.
Corry Nauta is aanwezig om over het speelvoorzieningenbeleid te praten. Ze deelt de resultaten
van de gehouden enquête uit met daarbij een kaartje met de speelvoorzieningen.
Roel Reijenga zegt dat de commissie groen/grijs/blauw bezig is geweest met de
speelvoorzieningen. Hij wil het stuk bespreken in de commissie en daarna de uitkomst van de
bespreking aan Corry Nauta meedelen.
Marleen Manders: op 29 april is er in het MEC een schapenfeest. Op 19 maart is er een
informatiebijeenkomst over de schapen. Marleen zal de tijden en plaats nog doorgeven via de
mail.
De schapen gaan langs de A2 grazen.

3.

Verslag vergadering 7 februari 2012
N.a.v. punt 3: er wordt ieder jaar gecontroleerd of de bomen gevaar opleveren.
N.a.v. punt 2: op de Dukatenburg en Penningburg zijn glijbanen geplaatst.
N.a.v. punt 2: bij het hondenpad kalven de kanten van de singels af.
N.a.v. punt 2: langs de A2 zijn wilgen gekapt die ziek waren. Er komen geen nieuwe bomen voor
terug.
N.a.v. punt 4: de afvalbakken worden in maart geplaatst. Zonodig plaatst Micha Giltay ze zelf.
Het bankje aan de Hagedisweide wordt in maart geplaatst.
N.a.v. punt 4: de bewoners hadden losse doeltjes aangevraagd. Ze hadden dit verzoek eveneens
bij de gemeente ingediend, die hierop zou reageren.
Corry Nauta zegt dat de gemeente dit niet betaalt. De doeltjes kosten niet zoveel en de bewoners
kunnen dit zelf wel betalen.
De bewoners kunnen altijd een verzoek bij de financiële commissie van het wijknetwerk
indienen die dan daarover een beslissing neemt.
Actielijst
Een aantal punten kunnen van de actielijst af.
Er zitten weer nieuwe gaten in de geluidswal. De honden doen dit ook zelf. Er wordt regelmatig
op gecontroleerd. De gaten kunnen gevaar opleveren.

4.

Mededelingen en ingekomen stukken
In de Molenkruier stond de verkeerde vergaderlocatie. Batau-Noord en Zuid zijn door elkaar
gehaald. Marleen Manders zal de goede vergaderlocatie doorgeven aan de Molenkruier.
Aan NLdoet wordt verder niets gedaan.

5.
5a

Verslagen commissies
Groen/grijs/blauw
Roel Reijenga heeft een compliment voor de gemeente: de sloten zitten op de containers.
Nu moeten de pasjes voor de containers nog komen. Dit regelt de gemeente.

Op de Apolloburg en Zwaardenburg zijn werkzaamheden geweest maar er is niet opgeruimd. De
tegels liggen los. Moet Mitros dit opruimen of de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk
voor de openbare ruimte.
De commissie maakt elke maand notulen van de vergaderingen. Die worden aan de leden van het
wijknetwerk gestuurd. In volgende vergaderingen van het wijknetwerk kan hierop gereageerd
worden.
Er zijn klachten over het Meikeverpad. Er zijn wielsporen naast het pad, er is glas op het pad.
Het asfalt brokkelt aan de randen af. Micha Giltay gaat met de toezichthouder naar het pad
kijken om te zien wat er aan gedaan moet worden.
Het is onduidelijk of het Meikeverpad een fietspad of voetpad of fiets/voetpad is. Micha Giltay
gaat bekijken wat het is. (Inmiddels is een mail van Marleen ontvangen: het is een fietspad!)
Er komt een poef bij de vijver. Er liggen veel takken op het grasveld, hier wordt naar gekeken.
5b

PR en communicatie
Op 12 maart is de sluiting voor de kopij voor de wijkkrant. Er is belangstelling van adverteerders
voor de wijkkrant.
De berichten komen binnen.
Voor de bezorging van de wijkkrant zijn nog wat meer mensen nodig.
De opening van het stadshuis is op 24 maart. Heleen Buwalda en Kees Koot zijn naar de avond
geweest waarop toelichting werd gegeven op het programma.
Er komen optredens, er zijn informatiekramen. Zes wijknetwerken hebben een stand. Die moeten
van half tien tot vier uur bemand worden. Hiervoor zijn nog wat meer mensen nodig.
Het is de bedoeling om de wijkkrant en de website te promoten.
Renée Blom merkt op dat er door de burgers een raadsvergadering nagespeeld kan worden.
Er geven zich nog een aantal mensen op om mee te helpen de kraam te bemannen.

6.

Bestuurszaken
In kleine commissie is besproken of het wijknetwerk wel of niet een stichting moet worden. Er is
besloten vooralsnog geen stichting te worden omdat het enige voordeel hiervan is dat men een
rechtszaak kan beginnen en dat wordt niet gedaan door de wijknetwerken.
Er wordt nog een beheerder voor de website gezocht. Hoe vaak de website bezocht wordt is niet
bekend. Het is mogelijk om een teller te plaatsen die het aantal bezoekers van de website telt.
Hans Schenk heeft een brief gestuurd aan een aantal wijknetwerken in Nieuwegein-Noord met
het verzoek om een bijdrage voor de vrijmarkt. Er heeft nog niemand op gereageerd.
De kosten zijn in totaal € 15.000. Het schoonmaken en de beveiliging kosten alleen al € 11.000.
Hij heeft donderdag een afspraak met wethouder Helen van de Berg over de
koninginnedagviering. Hij zal vragen of de gemeente garant wil staan voor dit bedrag.
Heleen Buwalda heeft het concept-jaarverslag gemaakt. Ze vraagt of iedereen die wijzigingen
heeft deze aan haar wil geven. Ze maakt een tweede concept.

7.

Politie
Wietse Hamming meldt dat er in Zuilenstein intensief gecontroleerd is en dat er wat boefjes
gevangen zijn. Het is daar nu rustig.
Nu zijn ze naar Batau getrokken. In de wijkkrant zal hierover een stuk worden opgenomen.
Op 13 november is de thema-avond. Het onderwerp is vuurwerkoverlast. Wietse denkt dat het
moeilijk is om daar een hele avond mee te vullen.
Maar er is nog voldoende tijd om hierover na te denken.

8.

Klankbordgroep
Er is geen nieuws over de klankbordgroep.

9.

Rondvraag
Marianne Sleyffers vraagt waarom er zoveel mensen naar Rundu gaan.
Renée Blom legt uit dat deze reis gedeeltelijk betaald wordt uit fractiegelden.
De voorzitter vindt dat er in het wijknetwerk geen politieke discussie gevoerd moet worden.

10.

Marianne zegt dat het Meikeverpad niet op de servicelijn staat. Als er geen huisnummer is kom
je niet verder.
Jan van de Biezen: bewoners hebben een stuk grond in zelfbeheer. Er zijn een aantal struiken
doodgegaan. Hij vraagt of ze nieuwe struiken kunnen declareren. Hij kan daarvoor een verzoek
indienen bij de financiële commissie.
Verder vraagt hij om tussen half acht en negen uur te controleren in het Herteweidepark. De
honden worden daar uitgelaten en er wordt niet opgeruimd.
Carol Brettschneider: haar buurvrouw heeft een tijd geleden een burgerinitiatief ingediend, maar
daar verder niets over gehoord.
Renée Blom zegt dat het in de raadscommissie is geweest. Wethouder Reusch heeft binnenkort
weer overleg hierover.
Marijke van Vliet: het bordje Welkom in Nieuwegein bij de Vronesteintunnel is weg.
Ze heeft twee keer de servicelijn gebeld dat er een deurtje loshing van een meterkastje.
Op het speelpleintje aan de Hermesburg is de beplanting hersteld. Maar voor een afzetting
hadden de medewerkers geen opdracht.
Heleen Buwalda: bij de volgende wijkschouw moet er gelet worden op de aansluiting van asfalt
en betontegels. Dat verzakt nog al eens, bij bushaltes en op andere plaatsen.
Renée Blom: het CDA is bezig de knelpunten te inventariseren van de 30 km zones. Er wordt
veel te hard gereden. Het gaat om de woonerven. Er kan eveneens gemeld worden als men vindt
dat een plek een 30 km zone moet worden. Het komt volgende vergadering op de agenda.
Mila Flos vraagt naar de opschoondag. De gemeente is hier vorig jaar mee gestopt.
Corrie v/de Wurff en Mila Flos zijn de volgende vergadering afwezig.
Ook René Hansen en Heleen Buwalda zullen afwezig zijn.
Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder en sluit de vergadering.
De volgende vergadering is op 3 april 2012.

Actielijst
Datum
10-05-11
06-09-11
06-03-12

Wat
Nieuwe leden zoeken voor diverse taken
Hoe succesvol is lancering van Hondenkaart
Toestand Meikeverpad

Wie
Wnw
Gemeente
Gemeente

Einddatum

